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PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE 
INSTITUŢIONALĂ 

pentru perioada 2012-2016 
 
 
 
1. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE FACULTĂȚII DE ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII 
 

 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii din Timişoara are ca misiune 

fundamentală formarea specialiştilor, de tip ingineresc pentru unul dintre cele mai 
complexe domenii ale economiei naţionale. Aceştia au o bogată pregătire teoretică şi 
practică, fiind capabili să gestioneze problemele tot mai complexe din zootehnia şi 
agricultura românească, în conformitate cu noile legi specifice din agricultură, cu 
dinamica fondului funciar, cu noile cerinţe europene. Activităţile de cercetare 
ştiinţifică, sunt, de asemenea, în atenţia facultăţii pentru a instrui viitorii absolvenţi, 
astfel încât aceştia să devină cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi 
universitar. 

Principalele obiective asumate de Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 
din Timişoara, pentru îndeplinirea acestor misiuni sunt: 

• asigurarea numărului de studenţi corespunzător bazei tehnico - materiale şi 
nivelului de absorbţie al pieţei de forţă de muncă; 

• dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico - materiale pentru asigurarea unui 
proces de învăţământ modern şi pentru susţinerea activităţii ştiinţifice; 

• creşterea calităţii procesului de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice; 
• continuarea studiilor prin masterat şi doctorat; 
• actualizarea instruirii absolvenţilor din zona de influenţă a Facultăţii de 

Zootehnie şi Biotehnologii din Timişoara, prin cursuri de specializare; 
• acordarea de consultanţă agenţilor economici în domeniul producţiilor 

animaliere. 
Realizarea misiunilor se bazează pe îndeplinirea următoarelor obiective 

specifice: 
1. Formarea de ingineri competenţi în specializările Zootehnie şi 

Biotehnologii, capabili să conducă procese tehnologice şi, respectiv, 
biotehnologice complexe care să le permită obţinerea în folosul societăţii de 
produse şi servicii competitive financiar, nepoluante pentru mediu şi de 
calitate superioară. 

2. Formarea de cercetători în ştiinţele zootehnice capabili să facă 
cunoaştere în domeniul lor de activitate. 
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2. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DIDACTICĂ 
 
- activitatea didactică trebuie să constituie preocuparea de bază a cadrelor 

didactice, încât să conducă la îndeplinirea misiunii facultății;  
- flexibilitate mai mare a planurilor de învăţământ, în funcţie de cerinţele pieţei 

muncii, în acord cu exigenţele calităţii din învăţământul superior (standarde de 
referință și indicatori de performanţă din domeniu);  

- flexibilitate mai mare a conţinutului programelor analitice, în funcţie de 
evoluţia orientărilor şi tehnologiilor în domeniul creşterii animalelor, biotehnologiilor 
agricole şi acvaculturii; 

- mai puţine discipline facultative şi mai multe discipline opţionale în planurile 
de învăţământ; 

- extinderea trunchiului comun al planurilor de învățământ, și pentru anul 3, la 
programele de studii de licență Zootehnie și Piscicultură și Acvacultură; 

- continuarea revizuirii conținutului programelor de studii (pregătire de bază, 
pregătire de specialitate şi instruire practică) care să confere absolvenţilor 
competenţele cognitive şi de specialitate cerute pe piaţa muncii, după terminarea 
primului ciclu de studii; 

- programe de învăţământ compatibile cu cele ale facultăţilor de profil din țară 
și din UE;  

- pregătirea rapoartelor de autoevaluare în vederea evaluării periodice a 
programelor de studii de licență și masterale; 

- continuarea evaluării programelor analitice, în vederea identificării şi 
eliminării suprapunerilor din conținutul tematic al disciplinelor de la același program 
de studii, precum și a concordanței dintre conținutul tematic, obiective și competențe 
cognitive și profesionale; 

- implementarea metodelor moderne de predare şi evaluare a cunoştinţelor, 
care să asigure standarde ridicate de performanţă profesională absolvenţilor noştri; 

- menținerea ierarhizării programului de licență Biotehnologii agricole în 
categoria A și a domeniului de Zootehnie în categoria B sau chiar promovarea în 
categoria A; 

- trecerea la învățământul formativ, bazat pe munca studenților, cu accent pe 
aplicații practice/ activități aplicative; 

- modernizarea procesului didactic sub aspectul modalităților de transmitere, 
asimilare și verificare a cunoștințelor (utilizarea, tot mai mult, a mijloacelor moderne 
de comunicare și predare: e-mail, pagină personală web pentru tematică și 
bibliografie, tablă interactivă, videoproiector, etc.); 

- actualizarea permanentă a conținutului cursurilor și punerea la dispoziția 
studenților a suporturilor de curs, sub diferite forme; 

- stabilirea de parteneriate cu instituții și societăți comerciale, din domeniu, în 
care studenții să desfășoare activității de instruire practică; 

- organizarea unor module de învăţământ post universitar (formare 
profesională continuă) cu discipline de specialitate în domeniul creşterii animalelor, a 
biotehnologiilor agricole şi acvaculturii;  

- utilizarea tuturor modalităţilor de atragere a absolvenţilor de liceu pentru 
pregătirea superioară în domeniul creşterii animalelor, biotehnologiilor agricole şi a 
acvaculturii, prin vizite în licee, popularizare in mass media a ofertei educaţionale, 
tipărirea unei singure broşuri cu oferta educaţională a USAMVB Timișoara; 
prezentarea ofertei educaționale prin realizarea de materiale promoționale 
personalizate, cât mai atractive pentru candidați; 
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3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
 
- angrenarea cadrelor didactice în cercetarea contractuală, stimularea cadrelor 

didactice tinere să participe la proiecte de cercetare; 
- validarea laboratoarelor de cercetare de către Consiliul FZB, în vederea 

pregătirii pentru evaluarea periodică a programelor de studii de licență și masterat; 
- înfiinţarea unor structuri de cercetare interdisciplinară, la nivelul facultăţii, 

care să aplice pentru diverse granturi şi proiecte de cercetare interne şi 
internaţionale;  

- acreditarea laboratoarelor care îndeplinesc criteriile, și cu sprijinul 
universității; 

- participarea cadrelor didactice, ca parteneri, în colective de cercetare 
interdisciplinară, între departamentele din facultate, universitate (Institutul de 
cercetări pentru agricultură durabilă și securitate alimentară), din țară, în scopul 
accesării unor granturi/programe de cercetare; 

- continuarea tradiţiei de organizare anuală a Simpozionului ştiinţific 
internațional, ca mijloc de valorificare a cercetării ştiinţifice a cadrelor didactice, 
doctoranzilor și studenților şi, totodată, de promovare a imaginii facultăţii şi stabilirea 
de contacte profesionale cu cadre didactice şi cercetători din ţară şi străinătate; 

- încurajarea cadrelor didactice să participe și la alte manifestări ştiinţifice cu 
caracter local, național și internațional; 

- premierea celor mai bune lucrări științifice ale cadrelor didactice tinere și ale 
doctoranzilor; 

- atragerea studenţilor şi masteranzilor în activitatea de cercetare ştiinţifică şi 
în valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice; 

- includerea programelor de cercetare individuală în planurile de cercetare ale 
departamentelor, ale FZB și USAMVBT; 

- parteneriate sau colaborări în cercetare care să se finalizeze cu lucrări 
științifice publicate în reviste cotate ISI, cu SRI; 

 
 

4. DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE 
 
- statele de funcţiuni vor fi întocmite pe departamente, în funcţie de disciplinele 

şi de numărul de ore alocate fiecărei discipline prevăzute în planurile de învăţământ 
ale programelor de studii, precum şi de numărul formaţiilor de studiu; 

- la alcătuirea statelor de funcţii, vor fi respectate normele din Legea Educației 
Naționale nr 1/2011, precum şi prevederile din regulamentele şi dispoziţiile interne, 
aprobate de Senatul universitar al USAMVB Timisoara; 

- in vederea reducerii efortului bugetar privind salarizarea cadrelor didactice, 
cursurile disciplinelor comune celor trei programe de studii vor fi normate o singură 
dată; 

- repartizarea disciplinelor din planurile de învăţământ pe posturi 
didactice/personal didactic se va face (având în vedere calificarea profesională a 
cadrelor didactice) de către Biroului departamentului, se va definitiva în şedinţa 
colectivului de cadre didactice de la departament şi va fi aprobată de Consiliul FZB; 

- în funcție de necesitățile facultății, recrutarea cadrelor didactice tinere se va 
face dintre doctoranzii (doctorii) facultăţii noastre; 

- angrenarea doctoranzilor cu frecvenţă în efectuarea lucrărilor practice din 
posturile vacante; 

- promovarea cadrelor didactice se va face, fără nici un fel de discriminare, pe 
baza criteriilor de performanţă profesională, stabilite de lege, implicarea în activităţile 
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din comunitatea academică, precum şi în funcţie de programul strategic de 
dezvoltare a facultăţii. 

- încurajarea și susținerea cadrelor didactice tinere pentru îndeplinirea noilor 
criterii de promovare; 

- perfecţionarea profesională a cadrelor didactice prin schimburi de experienţă 
interuniversitară, în ţară şi străinătate; 

 
5. DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 

 
- identificarea unor parteneri din țară și străinătate interesați în dotarea unor 

laboratoare de cercetare/licență; 
- consolidarea infrastructurii de cercetare, prin continuarea dotării cu 

echipamente şi aparatură, mai ales a laboratoarelor de cercetare ştiinţifică, prin 
accesarea de fonduri structurale comunitare; 

- solicitarea conducerii universității pentru investiții în reabilitarea adăposturilor 
și spațiilor de licență/cercetare din SDT; 

- dotarea cu calculatoare și videoproiector a Sălii de pregătire IDIFR și 
racordarea la platforma e-learning; 

 
 

6. ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE 
 
- completarea resurselor financiare prin proiecte cu fonduri europene, 

structurale, donații, sponsorizări, cofinanțări, taxe diverse; 
- încurajarea inițiativelor de la nivel de departament de atragere de noi surse 

de venituri extrabugetare; 
- atragerea unui număr mai mare de studenți cu taxă la ciclurile de licență, 

masterat și doctorat; 
- diversificarea serviciilor oferite de către facultate, la terți, prin activități de 

consultanță, prestări de servicii, pregătire continuă, analize de laborator, etc.; 
- stoparea risipei și cheltuielilor nejustificate a fondurilor alocate; 
 

7. CREȘTEREA PRESTIGIULUI NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL AL 
FACULTĂȚII 

 
- consolidarea relațiilor de parteneriat existente cu universități de prestigiu, din 

țară și străinătate, care vizează colaborarea științifică, schimburi de cadre didactice și 
studenți; 

- continuarea eforturilor de stabilire a unor relații de parteneriat strategic cu 
universități de prestigiu din străinătate (Franța, Grecia, Polonia); 

- diversificarea modalităților de promovare a imaginii facultății în țară și 
străinătate; 

- participarea cadrelor didactice, a doctoranzilor, a cercetătorilor post-doctorat, 
cu lucrări științifice, la simpozioane naționale și internaționale; 

- creșterea numărului de lucrări publicate în reviste de prestigiu, indexate BDI, 
cotate ISI; 

 
 

8. STUDENŢII 
 
- menţinerea, cel puţin, în limitele actuale a numărului de studenţi bugetaţi, 

prin cifrele de şcolarizare aprobate de MEC; 
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- identificarea unor soluţii eficiente de reţinere şi continuare a studiilor pentru 
studenţii admişi, fără să scadă calitatea pregătirii profesionale a cestora; 

- introducerea unui sistem tutorial pentru cunoaşterea de către studenţi, încă 
de la început, a traseului pe care-l pot urma în facultate, prin responsabilizarea 
cadrelor didactice îndrumătoare de an de studii; 

- sondarea opiniilor studenților privind procesul didactic, condițiile de studiu, 
prin organizarea de întâlniri cu reprezentanții studenților; 

- valorificarea mai bună a oportunităţilor de pregătire profesională a studenţilor 
(licenţă, masterat, doctorat) în universităţi de profil din UE; 

- sprijinirea şi informarea studenţilor privind cunoaşterea şi obţinerea unor 
drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare; 

- atragerea şi stimularea studenţilor în activităţile ştiinţifice ale disciplinelor din 
planul de învăţământ al programului de studiu urmat; 

- crearea unei relații de parteneriat între studenți și cadrele didactice, încât 
fiecare să-și asume responsabilitățile care îi revin; 

- apreciindu-se statutul de parteneri sociali ai studenților, se va manifesta 
disponibilitate pentru rezolvarea problemelor acestora, în conformitate cu Carta 
USAMVBT și a regulamentelor specifice la nivel de universitate. 

 
9. COLABORĂRI 
 

Colaborări locale şi regionale : 
 

În perioada următoare ne propunem să dezvoltăm relaţii de colaborare cu: 
- Instituții de învățământ superior de profil din București, Cluj Napoca, Iași, 

Craiova, Arad; 
- Institute și staţiuni de cercetare: S.C.P.P.C. Timişoara, S.C.P.O. 

Caransebeş, S.C.P.O. Carei, I.C.P.C.O.C. Palas Constanţa, S.C.P.C.B. 
Tg. Mureş, I.C.P.C.B. Baloteşti, I.B.N.A. Baloteşti, I.C.P.C.P.A.M. 
Baloteşti, I.C.P.C.P. Periş, S.C.P.A.B. Tg. Mureş, I.C.D.A. Bucureşti; 
S.C.P.A.B. Mureşul-Arad, S.C.D.A. Șimnic- Craiova. 

- Unităţi de selecţie a animalelor: SEMTEST Timişoara, UARZ. Timişoara, 
UARZ Arad, UARZ Caraș-Severin; A.N.A.R.Z. Bucureşti;  

- Complexe industriale de creşterea animalelor din zonă: S.C. 
SMITHFIELD S.A. Timişoara, Avicola Bocşa; 

- S.C.PESCOTIM S.A. Timişoara, Societatea Piscicolă EGRETA din 
Seleuş (Arad), cele şase ferme salmonicole din administrarea Direcţiei 
Silvice Caraş-Severin, A.J.V.P.S. Timiş şi Arad, ferma salmonicolă 
Zeicani (jud. Hunedoara); 

- Reviste de specialitate: ”Revista de Zootehnie” „Agricultura Banatului”, 
„Ferma”, „Diana”, „Somnul” ş.a. 

 
Colaborări internaţionale 
 

Se vor realiza relaţii de colaborare noi cu diverse instituţii de învăţământ şi 
cercetare cu: 

 
Universitatea Provence Marsilia (IMEP) – Franța; 
Universitatea Nagreff Tesaloniki – Grecia; 
University of Podlasie in Siedlce – Faculty of Natural  Sciences – Polonia  
School of Agricultural Technology, Alexander Technological Educational Institute 
of Thessaloniki (ATEITHE), Department of Animal Production (DAP), 
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10. STRATEGIA MANAGERIALĂ 
 

- antrenarea tuturor cadrelor didactice, îndeosebi a membrilor Consiliului 
Facultăţii, în rezolvarea problemelor facultăţii; 

- îmbunătăţirea comunicării decanatului cu mediul academic, prin întâlniri 
periodice cu cadrele didactice şi studenţii; 

- responsabilizarea comisiilor profesionale din cadrul Consiliului Facultăţii; 
- promovarea imaginii Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii pe site-ul propriu 

de internet şi al USAMVB Timişoara; 
- colaborarea cu celelalte facultăţi de profil din ţară şi stabilirea de relaţii cu 

alte facultăţii similare din străinătate; 
- colaborarea cu celelalte facultăţi din USAMVB Timişoara şi păstrarea unui 

climat colegial de lucru; 
- îmbunătăţirea activităţii secretariatului facultăţii prin continuarea dotării cu 

elemente moderne de birotică, programe de gestiune şi evidenţă computerizată a 
studenţilor, etc 
 
 

 
       D E C A N, 
 
      Prof. dr. ing. Nicolae Păcală 
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